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بهار و سال نو فرا ميرسد . بهار  
آغاز شکفتن و اميد به تغيير در 
سيمای طبيعت و زندگی را در ما 
زنده ميسازد . بهار به ما مياموزد 
که سختی و سوز سرما را پایانی 
است و فرا رسيدن بهار با طراوت و 
سرسبزی آن را گریزی نيست . اما 
در پی این تغيير انچه مهم ميباشد 
تالش در جهت تداوم طراوت و 
سرسبزی زندگی است که 
بالواسطه به تالش ما در این 
جهت بازميگردد . طبيعت را هرآینه 
که در تغيير و تحول مدوام است 
زندگی را نيز ميبایست در این 
جهت سوق داد . جز این نسلها و 
نسلها تنها ميبایست شاهد تغيير 
هميشگی در سيمای طبيعت بوده 
بدون انکه خود در جهت ایجاد 
تحوالت اساسی در شيوه زندگی 
خویش کوششی بعمل اورده 
باشند . بهار و شروع زندگی نو در 
سيمای طبيعت ميبایست الهام 
بخش ما در ایجاد تغيير و تحول در 
زندگی خویش و جامعه باشد . 
بایستی از طبيعت الهام گرفت و 
آموخت که همواره تحول و 
دگرگونی را که بایسته زندگی 
پویای انسانی است را بوجود 
آورد . نادیده گرفتن این مهم سير 
و دوران تکراری است بر دور باطل 
یک زندگی خالی از تغيير و تحول و 
شکوفایی که نتيجه آن تنها تکرار 
مکررات است و بس . دور باطلی 
که نتيجه ان تنها انتظار به فرا 
رسيدن بهار و بهاران دیگر است و 

در شرایطی به استقبال  ! بس
آغاز بهار و سال نو ميرویم که 
زندگی توده های ميليونی را 

سال  ٣٥سختی و سوز سرمای 
زمستان حاکميت ارتجاع به تباهی 

کشانده است . فقر و فالکت سایه 
شوم خویش را بر زندگی 
ستمدیدگان جامعه بطرز فجيعی 
گسترده است . آنچه که امروز در 
جامعه ما بر زندگی ميليونها 
انسان حاکم است هيچ سنخيتی 
با لطافت و طراوت و شادابی بهار 
ندارد . فقر ، فحشا ، اعتياد ، بازار 
فروش کودکان و دختران ، انحطاط 
اخالقی ، گسترش فرهنگ بی 
خيالی و لمپنی ، جنایت و 
خشونت و سعی در گسترش و 
عادی کردن سيمای آن در سطح 
جامعه و ..... تمام آن مصایبی 
ميباشند که ما را از درک ایجاد 
تغيير و تحول و زندگی نو دور 

اما آیا این تنها دامنگير  . ميسازد
توده های ميليونی مردمی است 
که در داخل کشور کورمال کورمال 
به استقبال بهار ميروند ؟ یا آنهایی 
که باصطالح فلسفه تغيير و تحول 
را نيز در کالم در یافته اند نيز 
ميبایست در این محدوده مورد 
سنجش قرار داد ؟ آری ؛ فرقی 
ندارد روشنفکر و غير روشنفکر 
عمال در یک محدوده سير ميکنند . 

سال حاکميت ارتجاع و  ٣٥تجربه 
بدتر شدن اوضاع در طی این 
ساليان همگی دال بر این واقعيت 

است که هيچ یک گامهای عملی 
در جهت غلبه بر وضع موجود بر 
نداشته و جز سرودن آیه یاس در 
لفافه کلمات زیبا و پر اميد چيزی 
در چنته نداشته اند . حداقل بعد از 
سرکوبهای وحشيانه دهه شصت 
و نابودی نسلی از بهترین و 
فداکارترین انسانهای انقالبی 
فرهنگی که رژیم سعی در 
گسترش آن در سطح جامعه 
داشته ، اینک سایه خویش را بر 
ذهن و فکر و عمل داخل و خارج 

و اما چاره کار در  . گسترده است
چيست ؟ نه اینکه حرکت عملی 
در راستای شکستن جو موجود و 
احيا اميد واقعی به تحول و 
دگرگونی در دل توده ها تنها راه 
چاره ميباشد ؟ اگر آری ، پس 
ميبایست حرکت کرد ، ریسک 
نمود و فضای اميد واهی پر از 
ترس و اضطراب را در هم 

با چنين نگرشی  ! شکست
بایستی حرکت کرد و دگرگونی 
آفرید نه تنها به اميد آن بود . در 
جامعه ای که اميد به تغيير را 
دست نيافتنی ميبينند و آنرا در 
وقوع حادثه ای ميابند که تمامی 
بنيانهای موجود را ویران ساخته تا 
از نو آنرا بسازند تنها حرکتی 
همچون حرکت زیبرمها ميتواند 
اميد به شکستن فضای موجود را 
در دل ميليونها انسان تشنه 

 ! عدالت و آزادی و برابری بيافریند
با ایمان به حرکت است که 

من فکر ميکنم هرگز  : ميگویيم
 :نبوده قلب من اینگونه گرم و سرخ

احساس می کنم در بدترین دقایق 
این شام مرگزای چندین هزار 
چشمه خورشيد در دلم ميجوشد 
از یقين؛ احساس ميکنم در هر 
کنار و گوشه این شوره زار یاس 
چندین هزار جنگل شاداب ناگهان 

با ایمان به این  . ميروید از زمين
یقين باز یافته بهاران خجسته 

 efkکميته کردستان !باد 
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فكر ميكنم هرگز 
نبوده قلب من اينگونه 

 ! سرخگرم و 



 مستحکم باد پيوند جنبش طبقه کارگر با جنبشهای مترقی سراسر جهان  !

مـوجـب بـه  ٥٧شکسـت قـيـام  
استهزا گرفـتـن فـرهـنـگ مـبـارزه 
انــقــالبــی و ایــزولــه کــردن آن و 
همچنين عقب نشينی و حرکت به 
عقب از جانب اپوزسييون گـردیـد . 
ترویج تفکرات ضد کمونـيـسـتـی و 
ترجمه و انـتـشـار دور از انـتـظـار 
انتشارات و کتب ضد انقالبی تنـهـا 
به منظور حصول شرایط رد ضـرورت 
مبارزه مسلحانـه و شـيـوه هـای 
قهرآميز مبارزه بود که اپـوزسـيـيـون 
به دنبال آن بودند . بـازار کـتـب و 
نشریات علنی که رژیم تـرور از آن 
حمایت می کرد ، به فضایی تبدیل 
گشت تا آنان بـه دنـبـال عـيـب و 
ایرادهای ادعایی خویش نسبت به 
مارکسيسم بگردند . نوشته هـای 
ضد لنينی درصـدر کـتـب عـلـنـی 
مارکسيستی قرار داده شدند و در 
ميان اپوزیسيون نيز برخی از متـون 
همچون جـنـگ پـارتـيـزانـی بـرای 
هواداران و نيروهای تازه ناشـنـاس 
بود . نویسندگـان و مـتـرجـمـان ، 
توابين ، اکثریتيـهـا و تـوده ائـيـهـا 
بدنبال تجزیه و تحليل فلسفی ایـن 
و یا آن ایده یا تئوری و یـا نـظـریـه 
مارکسيستی بودند و شـکـسـت 
قيام که نتيجه هـجـوم وحشـيـانـه 
نظام سرمایه داری عـلـيـه مـبـارزه 
توده ها و دستاوردهـایشـان و بـه 
دليل همکاری بی دریغ این خائنين 
بود را به مارکس و لـنـيـن نسـبـت 
مــيــدادنــد . گســتــرش نــظــریــات 
انحرافی کائوتسکی ، برنشتایـن ، 
تروتسکی و حتی تحریف مـاهـوی 
نوشته های مارکس ، انـگـلـس ، 
روزالوکزامبورگ و ... تنها به منظـور 
به کـنـار نـهـادن مـارکسـيـسـم ـ 
لنينيسم و جانشينـی سـازش بـا 
وضــع مــوجــود بــه جــای مــبــارزه 
سازمان یافته و قهرآميز بر عليه آن 
بود . نشریات روشـنـفـکـری چـاپ 
داخــل و خــارج کشــور ، پــس از 

بدنبال احيا دوبـاره  ٦٠شرایط دهه 
سوسيال دمکراسی بـودنـد بـدون 
آنکه برای خوانندگان خویش روشن 
سازند که به چه دليل در کشـوری 
همچون ایران نمی شود بـراسـاس 

نظریات برنشتاین و کـائـوتسـکـی 
حزب سوسيال دمکـرات را ایـجـاد 
نموده و در هـمـان حـال در بـرابـر 
فضای ترور و خفقان مقاومت کرد . 
ادعاهای سوسيال دمکراتـی آنـان 
ــان از  ــقــاد آن ــت نــه نــاشــی از ان
مارکسيسم ـ لنينسيم و شناخـت 
شيوه های تاثير گـذارتـر مـبـارزه ، 
بلکه از نيازهای اجتماعی اقشار و 
طبقات متوسط جامعه برای توجيـه 
سازش با شرایط حاکم ، ترک توده 
ها و کنار نهادن هـرگـونـه مـبـارزه 
سازمان یافته و قهـرآمـيـز نـاشـی 
ميگردید . رشد و تقویت عقب گـرد 
در سازمان کومله و سازمان نزدیک 
بــه آن یــعــنــی اتــحــاد مــبــارزان 
کمونيست ( سهند ) هـمـچـنـيـن 
بقایای سازمان پيکار و رزمـنـدگـان 
ــادی  ــح ــل ات ــي ــک ــات تش ــب ــوج م
بوروکراتيک را فـراهـم آورد کـه در 
ــد  ــی ض ــان ــری ــت آن ج ــي ــام ــم ت

ضد فدائی بـوده   –سوسياليستی 
لنينيسم بـه   –و به رد مارکسيسم 

پيش تـاخـت . ایـن اتـحـاد خـرده 
ــزب  ــه ح ــوم ب ــوس ــی م ــورژوای ب
کمونيست ایران پـس از گـذشـت 
یک سال به جنگـی سـراسـری و 
پرخسـارت مسـلـحـانـه بـا حـزب 
دمــکــرات کــردســتــان پــرداخــت . 
جریانی که خـود را حـزب طـبـقـه 
کارگر مينامد و کمترین توجهی بـه 
تاریخ ظهور و رشد چپ انقالبی در 
درون جامعه نميـکـرد و خـود نـيـز 
اساسا تاریخچه مشتـرکـی بـا آن 
نداشت و قادر نبود حـداقـل روابـط 
متعارف را با حزب دمکـرات بـوجـود 
آورد و برای چندمين بار دشمنيهای 
درون اپوزسييون را دامن زد . حـزب 
کمونيست ایران بخش عمده ای از 
ادبيات سـيـاسـی خـویـش را بـه 
گسترش رفرميسم ، رد انـقـالبـی 
گری ، شک و دو دلی نسـبـت بـه 
حقانيـت مـبـارزه مسـلـحـانـه بـه 
خصوص در کردستان و در نـتـيـجـه 
خاتمه دادن به آن کرد . این جریـان 
بخشی از تبليغات دور از راستی و 
ناپاکانه روزانه خـود را صـرف بـی 
ارزش کردن و فحاشـی کـردن بـه 
مبـارزه نسـل پـيـش و سـازمـان 
چریکهای فدائی خلق ایران نمود و 
در درون جامعه به گسترش روحيـه 
محافظه کاری ، تـوبـه و احسـاس 
گناه و مدیون بودن کمک نمود طرح 

مطالبات کوچک صنفی در کشوری 
کــه رشــد گســتــرش روز افــزون 

اجـتـمـاعـی   –بحرانهای سياسی 
موجبات جنگ و کشتارهای دسـت 
جمعی را فراهم ساخته بـود ، از 
عمده فعاليتهای این جریـان بـود . 
جریان حزب کمونيست ایران با بـی 
پرنسيبی تمام ، تمامی فداکاری و 
مبارزه نسل پيشين را تحت عنـوان 
ساختگی و دلخواه خویش همچون 

سوسياليـسـم  »،  «چپ سنتی  »
بــه  «پـوپـولــيـســم  »و  «خـلـقــی 

استهزا گرفت و بـا طـرح چـنـيـن 
موضوعات بی ربط با شرایط جامعه 
صنعتی ، به روح کار و تالش و اميد 
و خيزش دوباره در درون جـامـعـه 
لطمه وارد ميساخت . این بسـيـار 
حائز اهميـت بـود کـه ایـن حـزب 
عمده امکانـات خـود را بـمـنـظـور 
گسترش نظریـات ضـدانـقـالبـی و 
عقب گرد و یا جنگ قدرت با حـزب 

.   دمکرات کردستان صرف ميـنـمـود
و بدنبال صدور تنها یک  ٥٧در سال 

اتحاد مـبـارزه در  »اعالميه از طرف 
گروهـی از  «راه آرمان طبقه کارگر 

دانشجویان ایرانی مقيـم خـارج از 
کشور به ایران بازگشته و هسـتـه 

تشـکـيـل  «سـهـنـد  »ای به نـام 
ــه هــوداران  ــن هســت ــد . ای دادن
سازمان اتحاد مبارزه در راه طـبـقـه 
کارگر به رهبری تقی شهـرام بـود 

به شيوه  ٥٤که قبال یعنی در سال 
ای بسيار آنارشيستی از سـازمـان 
مجاهدین خلق ایران انشعاب داده 

 ٥٨در سال  «سهند  »بود . هسته 
اتـحـاد مـبـارزان  »نام خـود را بـه 

تغيير داد . این جریـان  «کمونيست 
، جریانی روشنفکری و آکادميک و 
ــه هــای چــپ  ــلــغ انــدیش ــب م
دانشگاهی غربی و حامل نظریـات 
جناح طرفدار تقی شـهـرام بـود . 
برخورد پرخاشگرانه، نفی مـبـارزات 
انــقــالبــی و انــتــســاب تــلــقــيــات 
دلبخواهی در نقد تئوری و پـراتـيـک 
چپ انقالبی، از ویـژگـيـهـای ایـن 
جــریــان بــود . گــروه ســهــنــد در 
سياست سازماندهی کارگری بـه 
جمع کردن بيکاران اهتمام ورزیده و 
از اعضا و فعالين دیگـر سـازمـانـهـا 

اقليت ،   –همچون سازمان فدایی 
پيکار و رزمندگان تقاضا مـيـکـرد بـر 
جریان خویش فشار وارد آورده تـا 
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شكست قيام و رشد 
 ! ماركسيسم بورژوائي

8ادامه در صفحه   



 حق تعيين سرنوشت حق مسلم خلقهاست !

روزجهانی زن در حالی فرا ميرسد 
که نيمی از جمعيت این کره خاکی 
همچنان زنجيرهای بندگی و 
بردگی جامعه پر از ظلم و تبعيض 
طبقاتی را بدوش ميکشند . زنان 
این خيل عظيم رنج و کار در 
شرایطی مبارزات تاریخی 
همرزمان خویش را در این روز 
تاریخی پاس ميدارند که تاریک 
اندیشان نظام بنا نهاده شده بر 
ستونهای استثمار و بهره کشی 
هر روز سعی در مسخ و نابودی 
دستاوردهای مبارزات تاریخی زنان 
دارند . در شرایطی زنان در تالش 
برای حفظ دستاوردهای عظيم 
خویش برای امحا ستم و بهره 
کشی از خویش هستند که 
مرتجعين حاکم در نظان گندیده 
سرمایه داری جهانی اگر نتوانسته 
این روز را از یادها بزداید ليک در 
تالش است تا از این روز روزی 
بسازد همچون والنتاین یا روز مادر 
و یا از این دست مناسبتهایی 
برای ابراز احساسات غير طبقاتی 
و پيکارجویانه و برابری طلبانه ای 

مارس بوده و  ٨که فلسفه وجودی 
خواهد ماند . مرتجعين و برنامه 
ریزانشان آنچنان از روز جهانی زن 
نام ميبرند که گویا زنان در جامعه 
های متعفن ساخته و پرداخته انان 
که غرق در فساد و تباهی خصوصا 
برای زنان است به حقوق خویش 
دست یافته و اینک تنها زخمهای 
خشونت مردان را بر تن خویش 
احساس ميکند که انهم مستلزم 
ان است تا مجریان قانون بر مردان 
خشونت طلب افسار زده تا بر زنان 
ستم و خشونت روا ندارند . اما 
کيست که نداند فرهنگ ارتجاعی 
و خشونت موجود و هر انچه زنان 
از وجود انان در عذابند ریشه در 
روابط و مناسبات ارتجاعی و 
پوسيده ای دارد که همين حاکمان 

مرتجع سعی در سيانت و 
پاسداری ان دارند . پس ادعای 
انان ادعایی بيشرمانه و فریبکارنه 
بيش نيست . در جامعه ای که 
حلقه های اسارت و بردگی بر 
گردن اعضای ان جامعه روز به روز 
بيشتر و بيشتر سنگينی ميکند زن 
آن جامعه نيز نميتواند موجودی ازاد 
باشد .در جامعه ای که گردانندگان 
مدعی ان تمامی شيرازه های 
اخالقی جامعه را بسوی نابودی 
سوق ميدهند و جامعه در ورطه 
سقوط اخالقی قرار گرفته پس 
ادعای انان در مورد دفاع از حقوق 
زنان دروغ و فریبی بيش نبوده و 
نيست . در جامعه ای که سکس 
برای امرار معاش به ویترین 
گذاشته ميشود و یا با خواندن 
ایتی از کتاب کهنه عصر حجر بنام 

 ٨صيغه شرعی ميگردد دیگر 
مارس و روز زن نيز بایستی به 
عنوان روز روزی همچون روز 
عشاق و یا مادر و یا روز مبارزه با 
خشونت عليه زنان و یا ..... 
معرفی گردد . بجاست تا در 

مارس  ٨گراميداشت روز تاریخی 
( روز جهانی زن ) و به پاس 
مبارزات قهرمانانه زنان کارگر و 
کمونيست رزمنده از مبارزات برحق 
و برابری طلبانه زنان در سراسر 
جهان و بخصوص ميهن ارتجاع زده 
خویش حمایت نمایيم . یاداور 
شویم که رمز پيروزی و احقاق 
حقوق زنان در مبارزه بی امان با 
بی عدالتيهای موجود و برانداختن 

 –روابط و مناسبات اقتصادی 
اجتماعی حاکم و استقرار نظم 
نوینی است که پایه های ان بر 
برابری و عدم تبعيض و بدور از 

 . استثمار بنا نهاده شود
کميته کردستان سازمان اتحاد 

اسفند  -١٢فدائيان کمونيست 
١٣٩٢ 

آزادي چيزي نـيـسـت كـه در         
انحصار بخشي از انسانها باشـد .    
آزادي اختصاي نيسـت . آزادي       
هدفي انساني است كه به جنسيت 
ارتباطي ندارد ، مختص به زن و   
يا مرد نيست . انسانها در طـول     
تاريخ از زن و مرد ، پير و جـوان  
بــراي بــدســت اوردن آزادي        

 پيگيرانه مبارزه كرده اند .
زنجير اسارات و استثمار زنجيري 
است كه در طول تاريخ ، طبقـات  
حاكم برگردن طبقات محروم و   
ستم كش انداخته اند و از آزادي   

 محرومشان كرده اند . 
پاره كردن اين زنجير بـجـز بـا      
نيروي عظيم توده هاي مبـارز ،    
زن و مرد پابپاي هـم مـيـسـر         
نيست . بي گـمـان پـاره شـدن          
آخرين حلقه هاي زنجير استثمار 
و ستم روزي امكان پذير خواهد 
بود كه استثمار انسان از انسـان      
براي هميشه نابود شود و آزادي   
واقعي براي زن و مرد يـكـجـا      
بدست آيد . روزي كه انسانها بـه   
آزادي واقعي دست يابند نيـروي  
عطيم زنان كه در اثـر سـتـم          
تاريخي منزلت اجتماعي خود را 
از دسـت داده ، دوبـاره بـه            
شايستگي و منزلت حقيقي خـود  

 دست خواهند يافت .
در طول مبارزات تاريخ كشور ما 
نيز هر جا كه صحبت از آزادي     
است و هر جا كه عليه ظـلـم و     
ستم قيـام شـده اسـت زنـان           

 زحمتكش و زنان مبارز و
انقالبي دوشـادوش مـردان بـه        

 مبارزه برخاسته اند . 
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مارس ، سمبل مبارزه و اتحاد زناني كه كار دستهايشان را  8
 براي گرفتن سالح پرورده كرده است !



هنوز طبقه کارگر و زحمتکشان 
ایران شيرینی پيروزی بر ظلم 
وستم شاه و دستگاه سرکوب 
جهنمی اش ساواک را مزمزه 
نکرده بود هنوز اساسا توده ها در 
خيابانها حضور داشتند و نيروهای 
انقالبی نيز در خيابانها مشغول 
تبليغات و افشا ی مسئولين و 
رژیم بودند و همين حضور علنی 
نيروها باعث شده بود که روز به 
روز توده ها بيشتر از پيش به 
حقوق خود واقف گردند و این 
چيزی بود که رژیم از ان هراس 
داشت . برای ما کارگران نيز در ان 
اوضاع وضع به همين منوال 
بود .تشکل های علنی خود را 
داشتيم و این تشکل ها که با 
عضویت پيشروترین نيروها و 
بهترین فرزندان و شجاعترین 
فرزندان این مرز وبوم تشکيل شده 
بود به دفاع از منافع زحمتکشان و 
طبقه کارگر می پرداختند .     رژیم 
ابتدا هجوم خود را به این پایگاه ها 
و تشکل ها  اغاز نمود . رفقا 
توماج, مختوم ,واحدی  وجرجانی 
رهبران شورای ترکمن صحرا را 
دستگير و هنگام انتقال به زندان 
تهران در بين راه زیر پلی تيرباران 
نمودند . چندی بعد رفيق جهانگير 
قلعه مياندواب را دستگير و زیر 
شکنجه به جان باخته گان راه 
آزادی پيوند زدند . حاکميت که 
نمی توانست کارگران را از داشتن 
شورا و تشکلهای خود (بدليل پز 
انقالبی که می گرفت و خود را 
درعين ضد انقالب بودن انقالبی 
معرفی می نمود و همين موجب 
این شد که اهسته و پا ورچين به 

 نيروهای انقالب حمله ببرد.
نيروهای سرکوب خود را به عنوان 
نماینده گان کارگران جا زده 
وتشکل  شورای اسالمی کار را 
بوجود اورد که هم شورایی نبود 
(از دولت و حاکميت خط و خطوط 

خود را می گرفت) و هم کارگری 
نبود تشکل های واقعی کارگران 
زیر بار این تشکل دولت ساخته 
نمی رفتند نيروهای اپورتونيست 
جنبش مثل جاهای دیگر به ميدان 
امده و شروع به توجيح این قضيه 
نموده و تبليغ می نمودند که با 
توجه به اینکه خمينی (به زعم 
توده ای اکثریتی ها امام) خود 
انقالب را انقالب مستضعفان می 
داند و اینکه حاکميت انقالبی 
است و .... هزاران اراجيف دیگر که 
برای خاک پاشيدن به چشم توده 
ها به کار می بردند را به کار گرفته 
و خاک به چشم عده ای از طبقه 
پاشيده و تعداد پيشروانی را که 
زیر بار نمی رفتند را ضد انقالب 
ناميدند و همراه و دوشادوش 
حاکميت انها را سرکوب 
نمودند .بعد از این کم کم هرچه 
حاکميت پایه های خود را قرص تر 
می دید یورش خود را به انقالبيون 
و پيشروان طبقه کارگر عریانتر و 
وحشيانه تر می نمود . و این 
تهاجم ها روز به روز گسترده تر 
می شد تا جایی که توده ها را 
وادار نمود به خانه های خود 
برگردند . انقالبيون را اعدام و یا 
متواری نمود و این بر سر ما امد 
که می بينيد . اینک که ما هر روز 
که می گذرد اوضاع برایمان 
دهشتناکتر می شود . تنها و تنها 
راهی که برایمان باقی است 
مبارزه است . واین ميسر نمی 
شود مگر اینکه تشکل های واقعی 

خود را بنا نهيم . 
اکنون که عيد نزدیک است و بر  

حسب رسوم دیرینه کودکان قرق 
شادی برای نو نمودن لباس و 
کفش خود باید باشند کودکان ما 
غمگين تر از گذشته هستند زیرا 
نه تنها لباسی در بساط نيست 
بلکه پولی نيز در بساط پدرشان 
نيست که بسياری از مایحتاج 

اوليه زندگی را نيز  بتواند تهيه 
 چه رسد به .....؟نماید 

هر روز که ميگذرد وضع بدتر از   
 روز قبل است تنها 

عده ای انگشت شمار که با 
حکومت سر وسری دارند زندگی 
می کنند بقيه فقط گذران می 

کنند . تا که فردا چه پيش اید. !
هيچ یاوری نيست جز خود ما هيچ 
حمایتی نخواهيم داشت اگر خود 
به حمایت از خود برنخيزیم .تنها و 
تنها راه حل تشکيل تشکل های 
واقعی خودمان به دست خودمان 
است که می تواند مارا یاری 
رساند تنها خود بازوی اجرایی خود 

 هستيم .
امروزه روز اوضاع مصداق آن مثل 
معروف است کس نخارد پشت من 

 جز ناخن انگشت من.
پس هرچه سریعتر باید اقدام نمود 
تشکل های واقعی خود رابنا 
گداشته نه تنها در محل کار بلکه 
هرکجا که حضور داریم محالت 
مدارس دانشگاهها و... تا بتوانيم 
به عنوان یک پيکر واحد عمل 
نموده و به یاری یکدیگر برخيزیم تا 
به دشمن یورش برده و وادار به 
عقب نشينی اش کنيم و دست 
اخر تا درهم بشکنيم قوای 

 سرکوب ان وطرحی نو دراندازیم.
 ١٢/١٢/١٣٩٢محسن رجب زاده 
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 گذشته مشعلي فروزان وروشن كننده راه پيش رو

با كمك هاي مالي 
خود سازمان 
اتحاد فدائيان 
كمونيست را 
 ياري رسانيد. 

 منتشر شده در نشریه 



 2بخش 

 مسائل بزرگ تاريخ را تنها با قهر ميتوان حل کرد !

بياد رفيق کبير احمد غالميان 
 لنگرودی ( هادی ) 

مسئله اعمال قـهـر انـقـالبـی در 
تاریخ جنبش کمونيستی جـهـانـی 
یکی از مسائلی بـوده اسـت کـه 
پيرامون آن تحریفات گوناگون صورت 
گرفته است . اپورتونيسـم راسـت 
هميشه هرگونه توسل به اشـکـال 
قهرآميز مبارزه را برای سـرنـگـونـی 
طبقات حاکمه ، به اشکال مختلـف 
رد ميکند و سـرانـجـام بـا هـزاران 
توجيه و تفسير برگذار مسـالـمـت 
آميز صحه ميگذارد . اما اپورتونيسم 
تنها در رد اشکال قهر آميز مـبـارزه 
خود را نشان نميدهد ، بـلـکـه در 
مطلق کردن اشکال قهر آميز ، در 
نادیده انگاشتن اشکـال مـخـتـلـف 
مبارزه و بویژه در مطلق کـردن یـک 
شکل مبارزه مسلحانه در تحت هر 
شرایطی ، خود را نشان ميدهـد و 
این در اپورتونيسم چپ تجلی مـی 
یــابــد . از هــمــيــن روســت کــه 
گرایشات مختلف عمل ميکنـنـد تـا 
بدون توجه بـه شـرایـط مـتـفـاوت 
کشورها ، بدون توجه بـه شـرایـط 
زمانی و مکانی ، بدون تـوجـه بـه 
ساخت اقتصادی ــ اجـتـمـاعـی و 
ویژگيهای سياسی ، خصـوصـيـات 
تاریخی ـ ملی و مبارزه طبقاتی در 
کشورهای مختلف ، و بی توجه به 
تاکتيهای هيات حاکمه ، شکلی از 
اشکال مبارزه را رد یا تایيد کنند . و 
ما از یک دیدگاه تاریخی ـ تـجـربـی 
بـه بـررسـی ایــن مسـئـلـه مــی 

 پردازیم : 
بحث خود را از مقدمه انـگـلـس بـر 
کتاب " مبارزه طبقاتی در فرانسه " 
آغاز ميکينم . انگلـس بـا تـحـلـيـل 
وضعيـت کشـورهـای اروپـایـی بـا 
تحليل شرایط مبارزه طبقه کارگر و 
تاکتيهای بـورژوازی ، در مـقـدمـه 

خود بر " مبارزه طبقـاتـی در  ١٨٩۵
فـرانســه " اثــر کــارل مـارکــس ، 
تاکتيک باریکاد را کـه سـوسـيـال 

 ۴٠دموکراسی آنرا در سـالـهـای 
پذیرفته بود رد ميکند و مينویسد " 

بهرجـهـت بـا ایـن بـهـره بـرداری 
موفقيت آميز از رای گيری همگانی 
، متـد کـامـال نـویـنـی از مـبـارزه 
پرولتاریائی به منصه ظهـور رسـيـد 
که از ایـن پـس بسـرعـت رشـد 
یافت . فهميده شد که نـهـادهـای 
دولتی که در آن حاکميت بـورژوازی 
نهفته است به پـرولـتـاریـا فـرصـت 
هائی ميدهد که به جـنـگ هـمـان 

 نهادهای دولتی برود ... 
وچنان شد که بورژوازی و حکـومـت 
از اعمال قانونی خيـلـی بـيـش از 
اعمال غير قانونی حزب کارگـران و 
ــتــایــج انــتــخــابــات بــيــش از  از ن
درگيریهای جـنـگـی وحشـت زده 
شدند . در اینجا همچنين شـرایـط 
مبارزه اساسا تغيير کرده بود ، نبرد 
بشکل قدیـمـی آن یـعـنـی نـبـرد 
خيابانی و سنگربندی که تـا سـال 

شيوه متداول بود به مـيـزان  ١٨۴٨
قابل توجهی منسوخ شـده بـود . 
برای رفع هر گونه ابـهـامـی بـایـد 
اذعان داشت که پـيـروزی واقـعـی 
یک قيام بر ارتش در جنگ خيابانـی 
بعنوان پيروزی یک ارتش بـر ارتـش 
دیگر یکی از استثنائات نادر اسـت 
و قيام کنـنـدگـان بـنـدرت روی آن 

 حساب ميکنند ... 
انگلس سپس با ذکر پيشرفتـهـای 
تکنيکهای نظـامـی ، سـالحـهـای 
نوین و تغييراتی که به نفـع ارتـش 
روی داده اسـت ئ ذکـر شـرایـط 

 ١٨۴٨مبارزه طبقاتی در قياس بـا 
به این نتيجه ميرسد که : " زمـان 
حمالت غافلگير کننده و انقالبـاتـی 
که توسط اقليتی آگاه بر راس توده 
های نا آگاه به پيش برده مـيـشـد 
سپری گشته است ... " ( مقدمـه 
انگلس بر " مـبـارزه ظـبـقـاتـی در 

 فرانسه " ترجمه فارسی ) . 
اپورتونيستها این گفتار انـگـلـس و 
آنچه را که در مورد آگاه کردن تـوده 
ها گفته بود دستا ویز قـرار داده و 
اعمال قـهـر انـقـالبـی و مـبـارزه 
مسلحانه را بطور کلی رد کردنـد ، 
اگر چه انگلس در همين اثـر خـود 
می نویسد " آیا این بدان معناست 
که در آینده مبارزات خيابانی هـيـچ 
نقشی بازی نميکند ؟ مطمئنا خيـر 

، این فقـط بـدان مـعـنـاسـت کـه 
بـه ضـرر  ١٨۴٨شرایـط از سـال 

مبارزان و بع نفع ارتش تغيير کـرده 
اند . بنابـرایـن در آیـنـده مـبـارزات 
خيابانی تنها موقعی پيروز خـواهـد 
بود که این نقيصه تـوسـط عـوامـل 
دیگر جبران شود ". بـا ایـن وجـود 
اپورتونيستـهـائـی کـه در پـی رد 
اشکال قهرآميز مبارزه بودند به این 
جنبه از گفتـار انـگـلـس تـوجـهـی 
نداشتند ، از این رو مبارزه ای حـاد 
بين مارکسيستـهـای انـقـالبـی و 
اپورتونيستها بر سر اشکال قهرآميز 

 ١٩٠۵مبارزه درگـرفـت . انـقـالب 
روسيه با تنوع اشکال مبـارزاتـی و 
تاکتيکهای متعددی که بکار گرفـتـه 
شد ، عصر نـویـنـی را در عـرصـه 
مـبــارزه طــبـقــاتـی گشـود . ایــن 
پاسخی بود به اپورتونيستهائی که 
رد تاکتيک بـا ریـکـاد را از سـوی 
انگلس در شکل خـاص و شـرایـط 
مشخص آن دستاویز اپورتونـيـسـم 
خود قرار داده بودند . لنيـن در اثـر 
خود " درسهائی از قيام مسـکـو " 
درباره تاکتيکهای نویـن بـاریـکـاد و 
اشکال سازمـانـی جـدیـد چـنـيـن 
مينویسد : " سومين درس بزرگـی 
که مسکو بـه مـا داد مـربـوط بـه 
تاکتيک جنگی است ، این حقيقـت 
را انــگــلــس جــویــده و در دهــان 
مارکسيتسها گذاشت . تـکـنـيـک 
جنگی حاال دیگر تکنيک نيـمـه اول 
قرن نوزدهم نيست ، دستجمـعـی 
رفتن جلو توپـخـانـه و دفـاع از بـا 
ریکادها با طپانچه سفاهت است و 
کائوتسکـی حـق داشـت وقـتـی 
نوشت پس از قيام مسـکـو دیـگـر 
هنگام آن رسـيـده اسـت کـه در 
نتيجه گيری انگلس تـجـدیـد نـظـر 
شود . زیرا قيام مسـکـو تـاکـتـيـک 
باریکاردهای جدید را بـوجـود آورده 
است این تاکتيک جنگ پارتـيـزانـی 

 -درسهائی از قيام مسکو )  بود . " 
 لنين)

لنين در اثر خود " جنگ پارتيزانی " 
رابطه این شکل مبارزه را با اشکال 
دیگر مورد بررسی قرار ميدهد و از 
شرایط خود ویژه ای که این شـگـل 

مبارزه را اجـتـنـاب 

 75/// شماره  1392اسفند 

 6صفحه 

 رشد ديكتاتوري و تبليغ مسلحانه

رژيم ارتجاعي جمهوري اسالمي را بايد با يك 
 اعتصاب عمومي سياسي و قيام مسلحانه برانداخت !



سازمان اتحاد فدائيان كمونيست با 
اتكا به خط مشي روشن و مشخص كه 

حاصل جمعبندي نقاط ضعف و 
قدرت جنبش كمونيستي و تحليل 
ارزيابي از شرايط ايران و جهان 
تدوين و تصويب شده اند در راه 

تحقق آرمان انساني آزادي و 
سوسياليسم مبارزه ميكند و در تالش 
است تا بتدريج با شيوه اي اصولي و 

انقالبي بخش هاي ضربه خورده 
سازمان را نوسازي كرده و در اين 

راه از همه رفقاي فدائي و 
كمونيست دعوت كرده تا به سازمان 
به پيوندند و انرا در راه رسيدن به 

آرمانهاي انساني خود ياري رسانند . 
سازمان فدائيان كمونيست با پيگيري 

روش هاي درست و اصولي و 
انقالبي كماكان در راه نوسازي 

سازمان ، وحدت جنبش كمونيستي 
ايران ، اتحاد سوسياليستها و تمامي 

آزادي خواهان واقعي كه براي 
آزادي از يوغ ستم و استثمار و زور 
و سركوب مبارزه ميكنند به تالش 

 خود ادامه خواهد داد .

ناپذیر ساخت سخن ميگوید . او در 
" جنگ پارتيزانی " نوشت : " یـک 
مارکسيست نميتواند بطور مطـلـق 
جنگ داخلی و یا جنگ پارتيزانی را 
که شکلی از جنگ داخلـی اسـت 
غير عادی بنامد و معتقد باشد کـه 
در هر شرایطی ایـن جـنـگ دارای 
تاثير بد روحی است . " ( جـنـگ 

 لنين ) –پارتيزانی 
این پاسخ لنين بود به کسانی کـه 
تغيير موقعيت اجتمـاعـی و تـنـوع 
اشکال مبارزاتی را درک نميکنند و 
تنها به تقليد اشکـالـی از مـبـارزه 
می پردازدند و اشـکـال مـبـارزه را 
محدود ميکنند . بهر حال ، آنچه که 
لنين در مورد جنگ پارتيزانی مطـرح 
کرد تا به امروز نيز در عرصه تئـوری 
و پراتيـک مـجـادالت مـتـعـددی را 
برانگيخته است که غالبا ناشی از 
 عدم درک آموزشهای لنين است . 

گرچه لنين جنگ پارتـيـزانـی را در 
شرایط روسيه بعنوان شکل عمـده 
مبارزه نمی پذیرد ، اما در نـوشـتـه 
های خود هميشـه بـر مـوقـعـيـت 
مشخص تکيه دارد . با ایـن وجـود 
عدم درک واقعی گفته هـا لـنـيـن 
باعث شـده اسـت کـه عـده ای 
جنگ پاتيزانی و جـنـگ دراز مـدت 
توده ای را بعنوان شکلی از اشکال 
مبارزه رد کنند و بـدون تـوجـه بـه 

اجـتـمـاعـی و   –موقعيت اقتصادی 
سياسی یـک کشـور و سـاخـت 
طبقاتی آن درپی تـکـرار الـکـو وار 
قيام سریع و عمومی و یا اشـکـال 
شناخته شده مـبـارزه بـرآیـنـده . 
تجربه جنگ دراز مـدت تـوده ای و 
جنگ پارتيزانی در چين یـعـنـی در 
کشوری که اکثـریـت عـظـيـم آنـرا 
دهقانان تشکيل ميدادنـد و دارای 
سنتها و اشکال مبارزه خـود ویـژه 
بود ، مرحله تازه ای بـود در ارائـه 
تئوری و عملکرد جنگ پارتيـزانـی . 
در چين نيز جریانی وجـود داشـت 
که بدون توجه به وضعيت مشخص 
چين در پی تـکـرار تـجـربـه جـنـگ 
ــود و  ــه ب ــي ــی در روس ــالب ــق ان
دگماتيسم ایـن گـروه بـاعـث بـه 
شکـسـت کشـانـدن جـنـبـش در 
مراحل اوليه آن شـد . مـائـوتسـه 
دون در اثر خود " مسائل استراتژی 
در جنگ انقالبی چـيـن " نـظـرات 
نادرست کسانی را کـه تـنـهـا بـه 
تجربه جنگ انـقـالبـی در روسـيـه 

توجه داشتند و ميخواستنـد بـطـور 
مکانيکی آنرا در شرایط چـيـن نـيـز 
بکار بندند ف رد ميکنـد . کـار بـرد 
ــارزه  ــب ــژه م ــل وی ــک ــت ش درس
مسلحانه در چين که سرانجام بـه 
پيروزی منجـر شـدنشـان داد کـه 
نميتوان بـدون تـوجـه بـه شـرایـط 
اجتماعی مشـخـص ، شـکـل از 
اشکال مبارزه را بکار برد . از این رو 
در چين پيروزی توده ها نه در یـک 
قيام بدانگونه که در روسيه پـيـش 
آمده بود بلکه در طی یـک مـبـارزه 
مسلحانه دراز مدت صورت گرفت . 
شرایط خاص ویتنام اشکـال خـاص 
سازماندهی و مبارزه مسلحانـه را 
ضرورت ساخت . در آنجا واحدهـای 
پراکنده پارتيـزانـی تـحـت رهـبـری 
حزب به واحدهای تبـلـيـغ تـکـامـل 
یافت و سپس یک قيام سـراسـری 

صورت گرفـت . ایـن  ١٩۴۵در اوت 
ویيگی ویتنام بود که فـعـالـيـتـهـای 
پراکنده گروههای پاریتزانی کـه از 
مدتها قبل از قيام عمومـی صـورت 
مــيــگــرفــت و ســپــس تشــکــيــل 
واحدهای تبليغ مسلحانه قـبـل از 
قيام با یک قيام عـمـومـی در اوت 

به نتيجه رسـيـد . تـجـربـيـات  ۴۵
بعدی ویتنام در جـنـوب بـویـژه در 
زمينه تبليغ مسلحـانـه کـه مـا در 
فصل تـبـلـيـغ مسـلـحـانـه بـه آن 
خواهيم پـرداخـت نشـان داد کـه 
رزمندگان ویتنام ونيـروهـای پـيـش 
آهنگ در پاره ای از مناطق که توده 
هــای مــردم مــرعــوب حــاکــمــيــت 
موجودنه برای فراهم کردن زمـيـنـه 
های مـنـاسـب جـهـت فـعـالـيـت 
سياسی و ایجاد تاکتيک مسلحانه 
برعليه دشمن متوسل شدند . در 
کوبا نشان داده شد که در شـرایـط 
مناسب در شرایطی کـه اعـتـالی 
انــقــالبــی وجــود دارد ، تــبــلــيــغ 
مسلحانه و تـوسـل بـه تـاکـتـيـک 
مسلحانه از سوی عناصر پـيـشـرو 
ميتوانند نقش مـوثـری در جـهـت 

سازماندهی سازماندهی و تشکل 
تودها و آغاز جنگ تـوده ای بـازی 
کند . در اینجا الزم اسـت بـخـاطـر 
اهميت انقالبی کوبا ، تاثيـر آن بـر 
جــامــعــه مــا و نــيــز تــحــریــفــات 
اپورتونيستی چپ و راسـت ، در 
مورد انقالب کوبا کمی در مـورد آن 
 بحث کنيم . ..ادامه در شماره بعد 
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  دهند. هاي زحمتكش هر روز صد بار جان مي اگر صد جان هم داشته باشيم سزاست كه صد بار جان فدا كنيم، چرا كه توده

هدف از مبارزه مسلحانه در آغاز، نه وارد كردن ضربات نظامي بر 
دشمن، بلكه وارد كردن ضربات سياسي بر دشمن است. هدف اين است 

ها را از قدرت  كه به انقالبيون و خلق راه مبارزه نشان داده شود، آن
پذير است. نشان دهد كه  خويش آگاه گرداند، نشان دهد كه دشمن آسيب

   .امكان مبارزه هست، دشمن را افشا كند و خلق را آگاه گرداند

 رفيق کبير مسعود احمدزاده -مبارزه مسلحانه هم اسراتژی هم تاکتيک   



این گروه را برسميت بشناسـنـد . 
بـا  ٦٠این جریان حتـی در سـال 

بکارگيری شيوه های ضد انقـالبـی 
و ضد تشکيالتی و طـی اعـالمـيـه 
ای از اعضای سازمانهای زیر ضـرب 
پليس همچون پيکار و رزمـنـدگـان 
دعوت نمود به دلـيـل راسـت روی 
رهبرانشان صفوف سازمانهایشـان 
را ترک کرده و جـریـان خـویـش را 
منحل نمایند . گروه سهند بعـنـوان 
ميراث خوار شيوه کار و فـعـالـيـت 
تــقــی شــهــرام در حــل و فصــل 
اختالفات درونی اپوزیسيون ، اتحاد 
با کومله ( تشکيل حزب کمونيست 

، را فرصتی شمرد  ٦٢ایران ) سال 
ــمــنــظــور  ــدانــداری ب ــرای مــي ب
پرخاشگری و تـحـریـف حـقـایـق و 
تــالش بــرای انــحــراف دیــگــر 
سازمانهای سياسی . این اتحاد از 
طرفی پاسخی بود به نيازهای خط 

بخصوص سهند و کـومـلـه بـرای  ٣
ــی و از ســر راه  ــدای دور زدن ف
برداشتـن آن ، از طـرفـی دیـگـر 
سنگينی اختالفات مابين دمکرات و 
کومله را بسود کومله تغيير ميداد . 
بخاطر ایـنـکـه فضـای کـردسـتـان 
فضایی بود که تـمـامـی جـریـانـات 
مسلح بودند و حزب دمـکـرات نـيـز 
بعنوان یک حزب کالسيک بورژوایی 
حاضر نبـود بـخـشـی از قـدرت و 
حاکميت خویش را به جریان خـرده 
بورژوای خود بزرگ بين ، عصبـی و 
جاروجنجالی بسپارد . یـک سـال 
پس از تشکيل حزب کـمـونـيـسـت 
سهند و کومله جـنـگ مـابـيـن دو 
جریان آغاز گردید . گروه سـهـنـد و 
همپيمان پيشـتـر مـائـوئـيـسـتـش 
یعنی کومله به شيوه ای مسـخـره 
و بسيار ناشيانه و با تحریف حقایق 
تالش نمودند تا با معرفـی نـمـودن 
خویش بعنـوان جـریـانـی طـرفـدار 
کمونيسم بـرای خـویـش کسـب 
اعتبار نمایند و در این مـيـان تضـاد 
ارتجاعی خویش با حزب دمکرات را 
تحت عنوان ظهور و اعتالی مـبـارزه 
طبقاتی انقالبی مابين " پرولتاریا " 
و " بورژوازی " الپوشانی نـمـایـد . 
این شيوه برخورد و نگرش جریانـات 
قبال مائوئيست اما وفادار به شيـوه 
های پولپوتی در ارتـبـاط بـا دیـگـر 
جریانات ، کردستان ایران را بـمـدت 

سال به ميدان جنـگـی خـونـيـن  ٤
مبدل ساخت و در این ميان صدهـا 
پيشمرگ دو حزب کشته و اعتمـاد 
خلق کرد به هر دو طرف جنـگ بـه 
تمامی از ميان رفت و در پایان ایـن 
جنگ ارتجاعی هر دو حزب دمکرات 
و کومله خسته و درمـانـده دچـار 
انشعابات پی در پـی گـردیـدنـد و 
مبارزه مسلحانه نيز در کـردسـتـان 
ایران مـتـوقـف گـردیـد و تـمـامـی 
دستاوردهای ایجاد و تشکيل حزب 
کمونيست سهند و کومله هـمـيـن 

جـنـاب آقـای مـنـصـور !    بود و بس
حکمت ، فـرصـت فـرار و عـقـب 
نشينـی بسـوی مـنـاطـق مـرزی 
عــراق و از دســت دادن حــيــات 
سياسی خویش را از طریق جـنـگ 
مابين دمکرات و کومله به شـرایـط 
تئوری بافيهای جدیـد ارتـقـا داد . 
خروج از منـطـقـه و انـجـام کـار و 
فــعــالــيــت " بــاز و عــلــنــی " در 
کشورهای غربی به بـهـانـه وجـود 
ناسيوناليسم در کـومـلـه تـوجـيـه 
گردید و انشعاب خویـش را اعـالم 

نــــمــــود . 
بــخــصــوص 
انکه کسـی 
در کــومــلــه 
نبود تا قـادر 
بـــاشـــد از 
حـــــرف و 
حدیث کامال 
روشنفکرانه 
ــــــی  و ب
ـــت  ـــي ـــاه م
مسـئـولـيــن 
گــــرایــــش 
مـــنــــصــــور 

حکمت سـر در بـيـاورد . جـریـان 
انشعابـی سـپـس بـا نـام حـزب 
کمونيـسـت کـارگـری ایـران ، بـا 
پيوستن گـروهـی از هـمـفـکـران 
خویش از ميان روشنـفـکـران قـبـال 
مائوئيست کرد عراقی کـه بسـيـار 
مایل به خروج از کردستان و اقامت 
در اروپا بودند ، حزب کـمـونـيـسـت 
کارگری عراق را ایجاد نمـود . ایـن 
جریان از خویـش عـلـيـه اتـحـادیـه 
ميهنی کردستان ( یه کـيـتـی ) و 
حزب دمکرات کردستان ( پـارتـی ) 
به نسخه تقابل مسلحانه مـابـيـن 

حزب و کومله روی آورد و در جریـان 
برخوردی بسيار مضحک و تمسخـر 
آميز و بدون کوچکترین مقاومتـی و 
در بدترین شرایط ممکـن تسـلـيـم 
اتحادیه ميهنی گشتنـد و در ایـن 
ميان چند تن از اعضـایشـان بـدون 
اینکه حتی بتوانند شليک نـمـایـنـد 
کشته شدند . این تمـام داسـتـان 
جنگ طبقاتی دن کيشوت وار حزب 
کمونيست کارگری بود . این جریان 
قادر نگردید از فرهنگ دمـکـراتـيـک 
حتی در پائينترین مفهوم آن یعـنـی 
دمکراسی بورژوایی استفاده نماید 
و امکانات فعاليت علـنـی را بـرای 
مــدتــی از دســت داد . جــریــان 
کمونيست کارگـری بـخـصـوص در 
خصوص انتقاد از فدایـی مـرزهـای 
تحریف و دروغ و شيادی را تا حدود 
زیادی درنوردید و امکانات تبلـيـغـی 
خلق کردستان را برای این منـظـور 
بکار بست . سـازمـان فـدایـی را 
بعنوان جـریـانـی پـوپـولـيـسـت و 
سوسيالـيـسـت خـلـقـی و چـپ 

اسـالمـی   –سنتی و حتی مـلـی 
معرفی نمود و اما خود این جـریـان 

دهه است که در خـارج  ٣قریب به 

از کشور بـرای اعـاده حـيـثـيـت و 
اعتماد به طرفـداران سـلـطـنـت و 
تئوریسينهای ساواک تالش و تبليغ 
ــان  مــيــکــنــد . حــتــی ایــن جــری
امپریاليسم را بـعـنـوان بـاالتـریـن 
مرحله سرمایه داری رد نموده و از 
این واژه در فـرهـنـگ سـيـاسـی 
خویش استفاده نـمـی کـنـد . تـا 
جائيکه مبارزه ضد امپریاليستی در 
نزد این جریان مبارزه ای ارتجـاعـی 
و همسو با ارتـجـاع مـنـطـقـه ای 
ارزیابی ميگردد . این جریان دنبـالـه 
روی از نمایشات مضحک و چنـدش 
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 ...! شكست قيام و رشد ماركسيسم بورژوائي

تشديد مبارزه طبقاتي و دريده شدن پوسته هاي پوپوليستي در 
جريان قيام و بعد از آن و انعكاس مبارزه طبقاتي در احزاب و 
جريانات سياسي، سازمان فدائي را نيز به اجزاي تشكيل دهنده 

خود تقسيم كرد و جنبش كمونيستي كه امكان پيوند ارگانيك با 
طبقه كارگر و تشكيل حزب را بدست آورده بود اما در اختالفات 

خود گرفتار شد . بخشي از آن در حمايت از حاكميت موجود 
كامال موضع طبقاتي و انقالبي را ترك كرد. بخش ديگر كه در 

در حالت پراكندگي ، مورد تعرض و   قرار داشت  موضع انقالبي
سركوب رژيم قرار گرفته و با عقب نشيني هاي مداوم و 

  انشعابات متعدد عمدتا در خارج از كشور به حيات خود ادامه داد .



آور بورژوازی را بر مبارزه خـونـيـن و 
قهر آميز ضد امپریالـيـسـتـی تـوده 
های تحت ستم ارجح دانسـتـه و 
آنرا مبارزه برای مدرنيـتـه ادعـایـی 
خویش ارزیابی ميکند . مبارزه برای 
حداقل حقوق دمکراتيک اجتماعـی 
تمامی دغدغه فکری این مـحـفـل 
روشنفکری را تشکيـل مـيـدهـد . 
مبارزه این مـحـفـل بـرای کسـب 
چنيـن حـقـوقـی خـود را بصـورت 
نمایشات سکس و خود برهـنـگـی 
در خيابانـهـای اروپـا بـه نـمـایـش 
ميگذارد . سـئـوال ایـن اسـت آیـا 
آنانی که در خيـابـانـهـای اروپـا در 
اعتراض به تبعيض لخت مـيـشـونـد 
جرات و جسارت انـرا دارنـد تـا در 
خيابانهای شـهـرهـای ایـران ایـن 
عمل را تکرار نمایند ؟ بـطـور قـطـع 
چنين کاری را انجام نميدهنـد چـرا 
که امکانات زندگی راحت و علـنـی 
را از دســت خــواهــنــد داد . در 
خيابانهای اروپا این کـار بـرایشـان 
بسيار سهل و آسان است . چنين 
حرکات مضحک و چـنـدش آوری را 
هرگز نمـيـتـوان بـا مـبـارزات زنـان 
انقالبی و کمونيست در سـراسـر 
جهان و جانفشانيهای آنـان بـرآورد 
کرد . هرچند که این حرکات بيشتر 
جنبه جاروجنجالـی داشـتـه بـرای 
مطرح کردن خویش در نـزد اذهـان 
عمومی و نه چيزی فـراتـر از آن و 
حزب کمونيست کارگری در چنـيـن 
شرایطی بيشتر از پيش به آن نيـاز 

بـلـه ، حـزب کـمـونـيـســت .    دارد
کارگری واژه لنينيسم را بـه کـنـار 
نهاده و در نزد تمامی جـنـاحـهـای 
ـــان  ـــن جـــری ـــيـــش ای انشـــعـــاب
حکمتيسم؟؟!! رایج گشته است . 
این جریان تحت نـام کـمـونـيـسـم 
کارگری همچون سازمان مجاهدین 
خــلــق هــنــوز هــم وجــود دیــگــر 
سازماناهی سياسی جـز خـود را 
برسميت نميشنـاسـد و بـدنـبـال 
آنست تا از هر فرصتی اسـتـفـاده 
نماید تا دیگر جریانات از نظـریـات و 
عملکرد او پـيـروی نـمـایـنـد . هـر 
حرکت و اعتراض داخلی را به خـود 
نسبت داده و چنان وانمود نـمـایـد 
که گویا رهبری حرکالت اعتـراضـی 
را یا در اختيار داشته و یـا نـقـش 
اساسی در سـازمـانـدهـی آنـهـا 
دارد . و به این طریق برای خـویـش 
کسب اعتـبـار نـمـایـد . یـکـی از 

افاضات جناب آقای منصور حکـمـت 
این بود کـه " مـن بسـيـار تـکـرار 
نمودم که پيوستـن اعضـای دیـگـر 
سازمانها به صـفـوف حـزب مـا ، 
حزبمان را تنها غنی تر و از تـنـوع 
فکری بيشتری برخوردار ميسازد ." 
این شيوه برخورد جریانی ارتجاعی 

مذهبی و بيگانه با ابتـدائـيـتـریـن  –
روحيات اجتماعی ميبـاشـد ، کـه 
حيات سياسی خویش را در تـالش 
برای انحالل جریانات دیگر دیـده و 
قادر نيست اصـل بـدیـهـی تـعـدد 
احزاب در کشوری با ایـن درجـه از 
سرکوب و اخـتـنـاق سـيـاسـی را 
قبول نماید . چنين برخورد فـئـودال 
مآبانـه ، بـاقـيـمـانـده از روابـط و 

مائوئيستـی   –مناسبات ئيسالمی 
تاریخ اخير این جریان به شيـوه ای 
برجسته تر و افراطی تر در نوشتـه 
های یکی دیگر از تئـوریسـيـنـهـای 
حراف ایـن جـریـان یـعـنـی آقـای 
مصطفی صابر در بحبوحه بـرگـزاری 

 ١٦مراسم یادبود روز دانشـجـو ( 
آذر ) به دانشجویان تحکم مـيـکـنـد 
که منصـور حـکـمـت فـرمـوده انـد 
ــن  ــت ــراش ــراف ــان از ب ــوی ــج دانش
عکسهای چه گوارا خودداری کـرده 
و بسوی چپ سنتی نرونـد ! و از 
این در تعجب است که چـرا نسـل 
جوان دانشگاهی هيچ توجهی بـه 
تئوریهای بی معنا و مفهوم و غـيـر 
علمی منصور حکمت نـمـيـکـنـد . 
آقای مصطفی صابر از راه مـحـفـل 
هاليوودی خود بنام سازمان جوانان 
کمونيست دانشـجـویـان را مـورد 

اهانت و تهدیـد قـرار 
داد و تحکم فرمـودنـد 
کـــه مـــراســـم روز 
دانشجو بایستی در 
دانشگاه اجرا گردد تا 
در امامزاده . آنـهـا از 

ــی  ــرف آذر را  ١٦ط
رسم پوپوليسـتـی و 
چریکی دانسته و از 
سویی دیـگـر حـکـم 
ميکنند که مراسم در 
چه روز و در کجا اجرا 
گردد . در حاليکه این 
دانشجویان و در کـل 
توده ها هستند کـه 
ميتوانند قـرار دهـنـد 
حرکاتشان کی و در 
کجا و چگونه صـورت 

پذیرد ، نـه آنـکـسـی کـه هـزاران 
کيلومتر آنطرف تر و در حاليکه برای 
تمدن و مدرنيته کشورهای غـربـی 
آب از لـب و لـوچـه اش سـرازیـر 
گشته و در آنجا به پابوس سرمایـه 
داری مدرن مشرف گشـتـه بـرای 

شـکـسـت .    آنها حکم صادر نمـایـد
فـرصـتـی طـالیـی  ٥٧قيام بهمن 

برای افراد و جریانات ضـد فـدایـی 
بوجود آورد تا با لگد زدن بـه پـيـکـر 
نيمه جان سازمان چریکهای فدایی 

اقليت عقده حـقـارت   –خلق ایران 
خویش را سر ریز نمایند . سازمـان 
کومله در این دوران به دليل کينه و 
دشمنی کور با فدایی ، بـا دیـگـر 

متحد گـردیـد و در  ٣جریانات خط 
نتيجه خود را در موقعـيـت نـابـودی 
رقبای سياسی خویش یافت و در 
چنين شرایطی بدون در نظر گرفتن 
اصول اخـالقـی و انسـانـی و بـه 
شيوه ای غيـر انسـانـی در مـورد 
نابودی دیگر سازمانهای سيـاسـی 
و تشکيل حزب کمونيست خـویـش 
ــان  ــک دادســت ــرحــمــی ی ــي ــا ب ب
بيدادگاههای رژیم چنين نـوشـتـنـد 
که " از ميان رفتن سـازمـانـهـای " 

 –چپ سنتی " یـعـنـی فـدایـی 
اقليت ، پيکار ، و رزمـنـدگـان و از 
ميان رفتن فيزیکی ایـن جـریـانـات 
( یعنی کشتار هواداران ، اعضـا و 
ـــد  ـــان ) راه رش ـــایش ـــادره ک
مارکسيسم انقالبی دروغين آنها و 
تشکيل حزب کمونيسـت ایـران را 

 . هموار ساخت
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بعد از فرو نشستن گرد و خاك ناشي از فروپاشي 
اتحاد شوروي ، كمونيسم انتقادي در سطح جهان 

بشكفتن آغاز كرده است و بار ديگر شبح كمونيسم ، 
كمونيسمي كه از شكست و پيروزيهاي خود درس 

فراوان گرفته است ، خواب از چشمان سرمايه داري 
ربوده است . اين كمونيسم در كشور ما نيز با نقد 

گذشته خود به دوران شكوفائي قدم ميگذارد ، عناصر 
آن در ميان پيشروان جنبش كارگري و فعالين جنبش 
كمونيستي صرف نظر از تعقالت تشكيالتي شكل مي 

گيرد . پيوند اجزا و عناصر اين نهضت فكري و 
گسترش آن بويژه در درون جنبش كارگري ، زمينه 
وحدت جنبش كمونيستي و حزب كمونيست انقالبي 

 را اجتناب ناپذير مي سازد.



 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتيو شوورايی !

همانطور که گفتيم انتقـاد از دیـدگـاه 
کمونيستی ، حربه موثری است برای 
چيرگی بر وضعيت حال و تـحـول بـه 
وضعيت جدید . انـتـقـاد وسـيـلـه ای 
است برای نـفـی شـرایـط کـهـنـه و 
فراروئی به شرایط نوین . کمونيستهـا 
از طریق انتقاد به خطاها و اشتباهـات 
گذشته خود دست می یابـنـد تـا راه 
حل آینده را بيابند . از هـمـيـن رو در 
انتقاد به شيوه ی کمونيستـی ، اوال 
برخوردها و تمایالت شخصی مـطـلـقـا 
جایگاهی ندارد و ثانيا هر انتقاد حتـمـا 
و الزاما باید به یک عامل تحـول پـذیـر 
تبدیل شود . به عبارت دیـگـر انـتـقـاد 
وسيله است نه هدف . و هرگاه و در 
هر صورت انتقاد اگر به هـدف تـبـدیـل 
شود ، از مضمون و محتـوای واقـعـی 
تهی می گردد و جز همان شعار پـوچ 
" انتقاد برای انتقـاد " چـيـزی آن آن 

 باقی نمی ماند .
در این بحث همچنين نشان دادیم در 
غلطيدن به ليبراليسم چگونـه صـورت 
می گيرد ! شما در هـر ادارک فـقـط 
کافـی اسـت مضـمـون و مـحـتـوای 
کمونيستی را از انتقاد از خود سـلـب 
کنيد تا تمایالت بورژوائی جان بگيرد و 
ليبراليسم زنده شود ، تـا دو آتشـه 
ترین شعار ها به یک امر پـوچ و بـی 
محتوا یا صجيج تر بگوئيم به یک شعار 
بورژوائی مبدل گردد . در هر تشکيالت 
کمونيستی نيز هرگاه انتقاد به هـدف 
تبدیل شود و همچون یک وظيـفـه ی 
دائمی فقط برای خالی نبودن عریضـه 
در دستور کار قرار گـيـرد ، مـطـمـئـن 
باشيد عليرغم تـمـامـی تـالـشـهـای 
صادقانه برای تغيير وضعيت ، تمایل به 
حفظ موجود سریعا قوت می گـيـرد . 
پاسيفيسم و انفعال حاکم می شود ، 
رکود و خمود جایگـزیـن حـرکـت مـی 
گردد و از تشکيالت کمونيسـتـی جـز 
یک محفل بورژوائی و یا در بـهـتـریـن 
حالت یک دارودسته خـرده بـورژوائـی 

 چيزی برجای نمی ماند !
در ادامه این بحث و به منظور آشنائی 
با شيوه نقد کمونيسـتـی از آمـوزش 

 داهيانه مارکس شروع می کينم .

او در نقـد انـقـالبـات اجـتـمـاعـی در 
هيجدهم برومرلوئی بـنـا پـارت مـی 

 گوید :
"انقالبهای بورژوائی از نوع انـقـالبـات 
قرن هيجدهم بسرعت از یک کاميابی 
به یک کاميابی دیـگـر مـی رسـنـد ، 
جلوه های شکوهمند انـهـا یـکـی از 
دیگری بيشتر است ، افراد و اشـيـاء 
گوئی در زبر تابش نـور الـمـاس قـرار 
دارند ، حالت جذبه تجلی روح هر روز 
است ، ولی این حـالـت مسـتـعـجـل 
است ، زود به نقـطـه اوج خـود مـی 
رسد و جامعه قبل از آن که بتوانـد بـا 
سر هشيار ره آورد های دوران طوفـان 
و هجوم خود را درک کند ، به خمـاری 
طــوالنــی دچــار مــی گــردد . ولــی 
انقالبهای پرولتری یعنی انـقـالبـهـای 
قرن نوزدهم برعـکـس مـدام از خـود 
انتقاد می کنند ، پی در پـی حـرکـت 
خود را متوقف می سازند و بـه آنـچـه 
که انجام یافته به نظر می رسـد بـاز 
می گردند تا بار دیـگـر آن را از سـر 
بگيرند ، خصلت نيـم بـنـد و جـوانـب 
ضعف و فقر تالشهای اوليه خود را بی 
رحمانه به باد استهزاء می گـيـرنـد ، 
دشمن خود را گوئی فـقـط بـرای آن 
برزمين می کوبند که از زمين نـيـروی 
تازه بگيرند و بار دیگر غول آسا عـلـيـه 
آنها قد برافرازند در برابر هيوالی مبهم 
هدفهای خـویـش آنـقـدر پـس مـی 
نشينند تا سرانجام وضعی پـدیـد آیـد 
که هرگونه راه بازگشت آنها را قـطـع 
کند و خود زندگی با بانگ صـولـتـمـنـد 
 اعالم دارد :" این گوی و این ميدان " .

جان کالم همين است . اگـر شـعـور 
اجتماعی محصول زندگی اجتـمـاعـی 
است ، اگر عنصر شعور در فـعـالـيـت 
عملی نقش تابع را ایفا مـی کـنـد ، 
پس کامال روشن است ، انتقادی کـه 
هدف حمله اش ، تغيير واقعيت هـای 
دست و پاگير باشد ، نمی تواند صرفا 
به عنصر شعور متـکـی بـاشـد . بـه 
عبارت ساده تر نقـطـه عـزیـمـت هـر 
انتقاد باید از وضع موجود آغاز شـود . 
انتقاد باید از هر وضعيت به وضـعـيـت 
دیگـر مـرحـلـه تـکـامـلـی بـجـویـد . 
مارکسيسها بـجـای آن کـه عـوامـل 
تحول بخش را در ذهن جستجو کنند ، 
عوامل مادر را مبنا قرار مـی دهـنـد . 
این فقط ایده اليستها هستند کـه در 
ذهن خود دنبال سراب تغيير واقـعـيـت 
می گردند . این فقط متافيزیسين هـا 
هستند که تصور می کنند هر چـه در 
ذهن آنها تغيير می کند . در واقـعـيـت 
هم توان تغيير آن وجود دارد ! انتقادات 
پياپی و بی حاصل که به هيچ عـامـل 
پيش برنده ای بدل نمی شود ، دقيقا 

از همين دیدگاه نشآت می گيـرد . از 
یک مثال ساده شروع کنيم . این یـک 
دید کامال متافيزیکـی خـواهـد بـود ، 
هرگاه رفقای کمونيست ما تصور کنند 
، هر رفيق کارگری که به جرگه ی مـا 
می پيوند حتما باید از همان ابتدا یـک 
کمونيست تمام عيار بـاشـد و عـيـنـا 
همان خصوصيات و کارآئی هـائـی را 
دارا باشد که به فرض از یک کـادر بـا 
تجربه و کار امد انتظار می رود . در هر 
زمينه انتقادی و قبل از هر چيز باید به 
روند تکامل و مراحل روبه رشـدی کـه 
یک رفيق کمونيست ، یا بـخـشـی از 
تشکيالت و یا کل جنبش کارگری را در 
بر می گيرد ، مورد توجه قرار داد . باید 
جميع حاالت را در توالی حرکـت آنـهـا 
مورد قضاوت قرار داد . باید ارتباط بـيـن 
درجات رشد یک پـدیـده را مـد نـظـر 

 داشت . 
از همين روست که مارکس بـه ویـژه 
این ایده ی انحرافی را که بـنـا بـر آن 
قوانين زندگی اقتصادی برای گذشـتـه 
و حال یکسان تصور می شوند رد می 
کند . و برعکس بر این اصل تاکيد می 
ورزد که هر دوره ی تـاریـخـی مـعـيـن 
قوانين مخصوص به خود را دارد . در 
هر نقدی به این قوانين و این وضعيـت 
حتما باید توجه شود . ایـن قـانـون از 
نقد یک هسته کوچک ، نقد یک عضـو 
تشکيالت کمونيسـتـی تـا نـقـد یـک 
جامعه صادق اسـت . مـثـال وقـتـی 
رفيقی در هسته سرخ دچار خطاهای 
عدیده ای می گردد ، یا وظایفی به او 
سپرده می شود که قادر به انجامـش 
نيست و یا ضعفهائی دارد که عليرغم 
وقوف با آن قادر بـه اصـالح کـار خـود 
نيست ، حتما باید مسـئـولـيـتـش در 
هسته تغيير کند ، وظيفـه ای بـه او 
سپرده شود که در حـد تـوانـائـی یـا 
صالحيتش باشد . در عيـن حـال کـه 
باید به او یاری رساند تا در مراحل بعد 
و طی یک پروسه حرکت بر ضعفـهـای 
خود چيره شود و آن را به نـقـطـه ی 
قوت خود تبدیل کند . این امر مـيـسـر 
نيست مگر آن که هسته یا مسئولين 
باالتر هسته وضـعـيـت کـار ، مـيـزان 
توانـائـی و خصـوصـيـت فـردی او را 
بشناسند ، نقاط ضعف و قـوت او را 
بدانند و از محيطی که این رفيق در آن 
پرورش یافته و یا به فـعـالـيـت در آن 
مشغول اسـت ، شـنـاخـت کـافـی 
داشته باشند . آنچه در ایـن مـورد از 
همه روشنتر به نظر مـی رسـد ایـن 
است که وقوف این رفيق به ضعفها و 
اشتباهات خـود یـک آگـاهـی کـاذب 
است ، نه واقعی و مبتنی بر شناخت 
اصولی و کامل از وضعيت خود . منظور 
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از این مثال بيشتر نحـوه ی تـفـکـر و 
نگرشی است که در هر ایده انتقـادی 
می باید بر روش کار ما حاکم باشـد . 
این مثال در بسياری از موارد دیـگـر از 
جـــمـــلـــه در شـــيـــوه ی نـــقـــد 
سوسياليستهای تخيلی از جامعه در 
قرن هفدهم و هيجدهم عيـنـا صـدق 
مـــی کـــنـــد . بســـيـــاری از 
سوسياليستهای تخيلی نيز عليـرغـم 
صداقـت و ایـمـان بـه خـواسـتـهـای 
زحمتکشان جامعه ، تغيير و تـحـوالت 
اجتماعی را با تحقق شعار " آزادی ، 
برابری ، برادری " قابـل حصـول مـی 
دانستند ، بدون آن که از درک مـادی 
حرکت تاریخی تصور روشنی داشـتـه 

 باشند . 
موضوع را از زاویه ی دیگری باز کنيم ، 
وقتی می گوئيم در هر انتقادی بـایـد 
در درجه اول به خصوصيات و قـوانـيـن 
تاریخی حاکم بـر هـر پـدیـده تـوجـه 
داشته باشيم به این مفهوم است که 
بدانيم انتقاد صرفا برای نـفـی صـورت 
نمی گيرد ، بلکه اساسا وجه اثبـاتـی 
قضيه باید مد نظر قرار داشته باشد . 
حال این پدیده چه یک جامعه کـهـنـه 
باشد چه یک استراتـژی و تـاکـتـيـک 
ناصيحی و چه اعمال اشتباه آميز یـک 
رفيق هسته کمونيـسـتـی . در ایـن 
صورت نقد مـارکسـيـسـتـی جـامـعـه 
بورژوازی یعنی مبارزه برای اسـتـقـرار 
سوسياليسـم ، نـقـد اصـولـی یـک 
تاکتيک یعنی پـيـش رو نـهـادن یـک 
تاکتيک اصولی تر ، و نقد عمل اشتباه 
آميز هم یعنی پيش رو نهادن راه حـل 

 عملی در مقابل آن . 
زمينه هائی که برشمردیم هـر چـنـد 
مقوله ههای متفاوتی هسـتـنـد کـه 
طبعا نقد خاص خود را می طلبد و راه 
حلهای متفاوت خود را دارد اما دیدگـاه 
حاکم بر نقد این مـقـوالت ، دیـدگـاه 
واحدی است که در تمام این نـمـونـه 
ها باید عميقا به آن توجه گردد .خـود 
جامعه را در نـظـر بـگـيـریـد . نـقـد 
مارکسيستی جامعه بورزوازی ، یعنی 
سوسياليسم یـعـنـی مـبـارزه بـرای 
استقرار سوسياليسم . ولی ایـا ایـن 
به معنای نفی تمامی دسـتـاوردهـای 
بشریت است که بسياری از انـهـا در 
همين جامعه ی بورزوازی بـه دسـت 
آمده است ؟ مسلما پـاسـخ مـنـفـی 
است . در نقد سوسياليستی جامعـه 
ی بورژوائی تنها آن چيزی نفـی مـی 
شود که مضمون بورژوازی داشته و در 
خدمت حفظ سلطه ی ظبقه سرمایـه 
دار بر جامعه قرار دارد . دستاوردهـای 
علمی ، تکنيکی و فرهـنـگ مـتـرقـی 
بشریت نه تنها نفی نمی گردد بلـکـه 

در خدمت نظام نوین قرار می گـيـرد . 
به همين دليـل اسـت کـه هـر چـه 
سرمایه داری در یک کشور متکامل تر 
باشد ، هر چه انـحـصـارات مـتـمـرکـز 
باشند ، گذار به سوسياليسم سـریـع 
تر صورت خواهد گرفت . فقـط کـافـی 
است مـدیـریـت انـحـصـارات بـدسـت 
شورای حاکمـيـت کـارگـری بـفـتـد و 
مالکيت توليد به اجتماع واگذار شود ، 
تا گذار از جامعه کهنه به جامعه نویـن 
صورت پذیرد . اما درک خرده بورژوائـی 
نسبت به نفی جامعه بورژوائی چنين 
نيست . خـرده بـورژوازی ضـدیـت بـا 
جامعه سرمـایـه داری یـا بـا شـکـل 
انحصاری توليد را به ضدیت بـا تـولـيـد 
تبدیل می کـنـد ، و بـه دشـمـنـی 
شخصی با ماشين و شـکـل تـمـرکـز 
توليد دولتی می رسد . برجسته ترین 
نمونه هـای ایـن تـفـکـر بـاز هـمـانـا 
سوسياليستهای تخيلـی بـودنـد کـه 
بدیل جامعه بورژوازی را کـمـون هـای 
دهقانی اوليه تصور می کردند . نمونه 
های مشخص این گرایش بخصوص در 

و در  ١٩۴٩چين پس از انقالب عظيم 
گرایش رهبری حزب به کـمـون هـای 
محلی در برابر استقرار مجتمـع هـای 
عظيم صنعتی قرار گـرفـت . رهـبـری 
خرده بورژوازئی حزب کمونيست چيـن 
بدون آن که بداند چه چيز را باید نفـی 
کند و چه چيز را باید جایگزین نماید به 
نفی مطلق کليت جـامـعـه سـرمـایـه 
داری می پـرداخـت . رهـبـران حـزب 
کمونيست چين چنين تصور می کردند 
که این صناعت بزرگ است که بندگی 
سرمایه را به ارمغان آورده اسـت نـه 
مناسبات توليد سرمایه داری ! اشکال 
بروز این نوع تمایالت را در آغـاز قـرن 
هيجدهم و در جریان ضدیت کارگران با 
ماشين نيز مشـاهـده مـی کـنـيـم . 
کارگرانـی کـه بـرای مـبـارزه عـلـيـه 
استثمار ماشين و دستگاههای توليـد 
را مورد حمله و تعرض خود قـرار مـی 
دادند ، از همين قانون تـبـعـيـت مـی 
کردند . راه چـنـدان دوری نـرویـم در 
کشــور خــودمــا نــيــز هــنــوز چــنــيــن 
گرایشاتی در بسـيـاری از نـيـروهـای 

لـنـيـسـيـم ،   –مدعی مارکسيـسـم 
عملکرد خاص خود را دارد . مخـالـفـت 
نيروهائی امثال کومه له بـا هـرگـونـه 
دولتی شدن و تـولـيـد بـزرگ دقـيـقـا 
ناشی از تسلط همين دیدگاه است . 
یا مثال آثار معروف آل احمد نـویسـنـده 
خرده بورژوازی معاصر ایران را در نـظـر 
بگيرید او بخصوص در کـتـاب " غـرب 
زدگی " ماشين و صنعت غـرب را بـه 
باد انتقاد گرفته بود و چنين تصور مـی 
کرد که این تکنولوژی و ماشيـنـيـسـم 

است که به تسلط امپریاليسـتـهـا در 
ایران منجر گریده است . آل احمـد بـا 
این دیدگاه از نقد مناسبات استعماری 
به نفی تکنيک می رسد و در همانجـا 

 درجا می زند .
بنابراین روشن می شود که در شيـوه 
ی نقد کمونيستی ، آنـچـه بـيـش از 
همه صراحت پيـدا مـی کـنـد نـفـی 
مطلق هر پدیده ای اسـت کـه مـورد 
نقد قرار می گيرد . آنچه در این مـيـان 
حائز اهميت می باشد توجه بـه ایـن 
حقيقت است که چون چنيـن شـيـوه 
غير اصولی نقد قادر به نفی واقـعـيـت 
نخواهد شد جبرا به تنقاضات پيچـيـده 
ای دچار شده در مقابـل آن وادار بـه 
تــمــکــيــن مــی شــود و در یــک دور 
تسلسل کوتاه ملزم به پدیرش تمام و 
کمال همان واقعيت شومی می شود 
که به نفی مطلق آن همت گـمـاشـه 
بود . این عينا سرنوشت محتوم همان 
انتـقـاد از خـود هـای مـکـرر و بـی 
محتوائی است که بعد از مـدتـی جـز 
 یک مضحکه چيزی به نظر نمی رسد . 
در یک نقد ادبی یا هنری نيط هـمـيـن 
قانونمندی کامال صـدق مـی کـنـد . 
بــخــصــوص در بســيــاری از مــجــامــع 
روشنفکری ، برخورد می کنيم با نفی 
ادبيات کالسيک و یـا نـفـی مـطـلـق 
بسياری از متون ادبی کهن که بـدون 
توجه به مختصات تاریخی زمان خود و 
بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن 
صورت گرفته است . تـوجـه بـه ایـن 
مسئله بخصوص اگر هدف روشنی را 
برای ارتقاء آگاهی اجتماعی و کسـب 
تجارب جدید مد نظر نداشته بـاشـد ، 
بسيار حائز اهميت بوده و ضرورت یـک 

 برخورد اصولی را می طلبد . 
بعنوان مثال نمونه اگر نقد دکتر تـقـی 
ارانی یکی از شخصيتـهـای جـنـبـش 
کمونيستی ایران را از مثال شاهنـامـه 
فرودوسی مورد مـطـالـعـه قـرار داده 
باشيد برایتان روشن خواهد شـد کـه 
رفيق ارانی بدون توجه به خصوصـيـات 
جامعه ایران در قرن پنجم و بـدون در 
نظر گرفتن قوانين تاریخی حـاکـم بـر 
ایران آن زمان چگونه به نفی کامـل و 
مطلق فردوسی این حماسـه سـرای 
بزرگ ایران دست زده و فردوسی را تا 
حد یکی از مجيزگویان طفيـلـی دربـار 
سلظان محمود تنزل داده است . او با 
همين شيوه انحرافی نقد به انتقاد از 
جامعه دوران رضاشاهی می پردازد و 
الزاما از نقد نظام در چارچوب قـوانـيـن 

 حاکم بر آن فراتر نمی رود . 
نقطه مقابل چنيـن شـيـوه هـائـی ، 
متدولوژی لنـيـن در شـيـوه ی نـقـد 
اجتماعی پيش روی مـا قـرار دارد . 
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را آخرين انتشارات سازمان اتحاد فدائيان کمونيست 
 از سيات های زير دريافت کنيد .

Www.kare-online.com 
Www.fedayi.org 

لنين عالوه بر اصول و رهـنـمـودهـای 
داهيانه ای که در امر انقالب پرولـتـری 
و نقد جـامـعـه بـورژوازی پـيـشـاروی 
پرولتاریای جهـان نـهـاده اسـت ، در 
شــيــوه ، روش و مــتــدلــوژی نــقــد 
مارکسيستی به بهترین نحو آمـوزش 
می دهد . لنين آغاز تولد بلشـویسـم 
را بر نفی دیالکتيکی وضعيت پيـش از 
خود استوار مـی سـازد و نـه نـفـی 
مکانيکی آن . او عليرغم درک عمـيـق 
از خویشاوندی نارودنيسم در روسـيـه 
با گروه آزادی کارپلـخـانـف ، مـبـنـای 
حرکت سوسـيـال دمـکـراسـی را از 

گروه آزادی کارپـلـخـانـف  ١٨٨۵برنامه 
 شروع می کند . 

و بعدها نيز که پلخانف راه ارتداد مـی 
پــيــمــایــد و از صــفــوف ســوســيــال 
دمکراسی روسيـه بـه بـيـرون و بـه 
سمت بورژوازی پـرتـاب مـی شـود ، 
لنين هيچپاه آموزشهای فلسفی او را 
از ارج و ارزشمندی نمی اندازد .لنـيـن 
در برخورد به پلخانف و کائوتسـکـی ، 
عليرغم آن کـه بـه ارتـداد کـامـل از 
مارکسيسـم گـرویـدنـد و بـه آرمـان 
پرولتاریا خيانت ورزیدند ، اما تا انجا که 
تخریب بنيان های فکری دنيای کـهـن 
در مـيـان بـود و تـا آن هـنـگـام کـه 
مارکسيست بودند ، بر آثـارشـان ارج 
می گذارد و مطالعه آثارشان را در این 
مراحل به پرولتاریای انقالبی تـوصـيـه 

 می کند . 
اگر جامعه باید تحول یابد ، اگر طبـقـه 
ی کارگر ایران باید رهبری انقالب را در 
دست گيرد و اگر حـزب کـمـونـيـسـت 
ایران باید ساخـتـه شـود پـس بـایـد 
کادرهای کمونيستی داشته بـاشـيـم 
که قبل از هر چيز به شيوه های نـقـد 
کمونيستی آشنائی و تسلـط کـامـل 

 داشته باشند .
آموزش های مارکس و لنين عالوه بـر 
اصول و تجارب غنی انقالبات جهانی ، 
به ویژه از این زاویه عميقا مـی تـوانـد 

 مورد مطالعه قرار گيرد . 
لنينـيـسـم آمـيـزه ای   –مارکسيسم 

اســـت از اصـــول و روش هـــای 
کمونيستی . هر اثـر مـارکـس ، هـر 
نوشته انگلس و هر اثر لـنـيـن مـنـبـع 
سرشاری است از آموزشهای شـيـوه 
های کمونيستی انتقـاد . بـاشـد تـا 
رفقای کمونيست ما از این زاویه نـيـز 
براین آثار بنگرند و آموزش های آنان را 
بمثابه تنها شيوه و روش کمونيستـی 

 مبنای نقد خود قرار دهند .
در بحث هـای بـعـدی شـيـوه هـای 
عــمــلــی انــتــقــاد را در تشــکــيــالت 
کمونيستی شخصا مورد بررسی قـرار 

 می دهيم . ادامه در شماره بعد
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خلق قهرمان ، کارگران و زحمتکشان  و رفقای مبارز با 
مشارکت و ارسال گزارشات ، نظريات و انتقادات خود 
ما را در غنی تر ساختن هر چه بيشتر نشريه ياری 

 نمائيد 
برای تماس با سازمان اتحاد فدائيان کمونيست با يکی 

 از آدرسهای زير تماس بگيريد :
 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 
 کميته کردستان 

Kurdistan@fedayi.org 
 کميته تهران

Tehran@fedayi@org 
 کميته کرج

karaj@fedayi.org 
 کميته آذربايجان

azer@fedayi.org 
 کميته امور پناهندگی

panahjo@fedayi.org 
 ريگای گه ل در فيس بوک

Www.facebook.com /regaygal 
 فدائيان کمونيست در فيس بوک 

 www.facebook.comفدائيان کمونيست/ 


